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1. Bu sınavda her adaya bir cevap kâğıdı ve bir soru
kitapçığı verilecektir. Soru kitapçığınızın kapağındaki
ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve salon numaranızı yazmayı unutmayınız.
2. Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitapçığı
vardır.
3. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız.
Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.
4. Bu soru kitapçığındaki test 100 sorudan oluşmaktadır
ve verilen cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat).

6. Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir doğru cevabı
vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
7. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
8. Testi cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o
soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
9. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.

5. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte
verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun
kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konmayacaktır.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu
yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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3. Parçada bayılmaya yol açabilecek durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi verilmemiştir?

1. – 5. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Aşırı sıcak mekânlarda uzun süre ayakta durma
Ohnmacht ist ein Zustand von meist kurz dauernder
Bewusstlosigkeit infolge mangelnder Durchblutung
des Gehirns. Der von einer Ohnmacht Befallene wird
blass, kalter Schweiß tritt auf die Stirn, im Gesichtsfeld erscheinen dunkle Flecke, auch Schwindel kann
hinzukommen; schließlich verliert er die Kontrolle
über seinen Körper und sinkt kraftlos zusammen.
Ohnmacht wird unter anderem durch längeres
Stehen in überhitzten Räumen ausgelöst und befällt
insbesondere Menschen mit labilem Gefäßnervensystem und niedrigem Blutdruck. Auch unangenehme, beängstigende und erregende Ereignisse
können zu einer Ohnmacht führen.

B) Kafaya alınan sert darbeler
C) Heyecan verici veya ürkütücü olaylarla karşılaşma
D) Düşük kan basıncı ve labil damar-sinir sistemine
sahip olma
E) Beyindeki kan dolaşımının yetersiz olması

4. Parçada bayılmayla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenmiştir?
A) Kan şekerinin birden düşmesinden kaynaklanabilir.
1. Parçanın ikinci cümlesinde geçen “verliert er die
Kontrolle über seinen Körper” ifadesinin Türkçe
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Genellikle kısa süren bir bilinç kaybıdır.
C) Bayılan kişi yere yatırılmalıdır.
D) Epilepsi gibi bazı beyin hastalıklarına işaret edebilir.

A) Vücudunu artık kontrol edemeyenler
B) Vücudunu kontrol etmekte güçlük çeker

E) Sıklıkla baygınlık geçiren kişiler hekime başvurmalıdır.

C) Vücudunu kontrol etmeye çalışsa da
D) Vücudu kontrol etmeye çalışırken
E) Vücudu üzerindeki kontrolü kaybeder

5. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “ausgelöst”
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gerektirmek
2. Parçada bayılmanın belirtileri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

B) Kesinleşmek
C) Katmak

A) Alında soğuk ter belirmesi

D) Ertelemek

B) Solgun bir cilt

E) Tetiklemek

C) Mide bulantısı
D) Yüz bölgesinde koyu lekeler
E) Baş dönmesi

Diğer sayfaya geçiniz.

A

1
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8. Parçada aşağıdakilerin hangisi dünya sağlık
örgütünün önerisi olarak verilmiştir?

6. – 10. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Kadınlar menopoz öncesinde kalsiyum ağırlıklı
beslenmeye özen göstermelidir.

Um den Verlust an Knochensubstanz im Alter
aufhalten zu können, benötigt der Mensch mit den
Jahren mehr Kalzium. Die beste Methode hierfür ist
eine kalziumreiche Ernährung mit Bestandteilen wie
Milch, Käse, grünem Gemüse und Joghurt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt Frauen
nach den Wechseljahren und Männern über 65 Jahren die Aufnahme von täglich mindestens 1,300
Milligramm Kalzium. Bis zu 2,500 Milligram können
täglich ohne Nebenwirkungen eingenommen werden.

B) 65 yaşın üstündeki erkekler günde en az 1,300
miligram kalsiyum almalıdır.
C) Menopozdan sonra kadınların kalsiyum ihtiyacı
65 yaşın üstündeki erkeklere göre daha fazladır.
D) Kadınlar en az 65 yaşına kadar kalsiyum açısından zengin besinlere ağırlık vermelidir.
E) Kadınlar özellikle menopoz sonrasında günde en
az 2,500 miligram kalsiyum almalıdır.

6. Parçanın ilk cümlesinde geçen “aufhalten” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

9. Parçada kalsiyumla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenmiştir?
A) Günde 2,500 miligrama kadar alındığında yan
etkilere neden olmaz.

A) Denemek
B) Tespit etmek

B) Alınan miktarı kolayca belirlemek için her gün
suda eriyen kalsiyum tabletler kullanılabilir.

C) Ölçmek

C) Kas ve sinirlerin sağlıklı bir şekilde uyarılabilmesi
için vazgeçilmezdir.

D) Durdurmak
E) Gözlemlemek

D) Hamilelikte kalsiyum alımı hem anne hem de
bebek için önemlidir.
E) Kalsiyum metabolizmasında adrenal korteks
hormonlarının da rolü var.

7. Parçada kalsiyum içerikli besinler arasında
aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

10. Parçanın ikinci cümlesinde geçen “Die beste
Methode hierfür” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yoğurt
B) Süt

A) Ancak en iyi yöntem bile

C) Yeşil sebzeler

B) Bu yöntemlerin içinde en iyi olan

D) Peynir

C) O yöntemler iyice araştırıldığında

E) Maden suyu

D) Bunun için en iyi yöntem
E) Bu yöntemin en iyi tarafı

Diğer sayfaya geçiniz.

A

2
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13. Parçada homeopatik ilaçların etkisiyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?

11. – 15. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) İçerdikleri etkin maddeler ağız mukozası üzerinden alınır.

Immer mehr Menschen greifen bei Erkrankungen auf
homöopatische Mittel zurück. Diese Mittel gibt es in
unterschiedlichen Darreichungsformen, nämlich als
Tropfen, Tabletten oder kleine Zuckerkügelchen,
auch Globuli genannt. Die Wirkstoffe werden über die
Mundschleimhaut aufgenommen. Um die Wirkung
nicht zu vermindern, ist mindestens 15 Minuten vor
oder nach der Einnahme der Mittel auf Essen,
Trinken, Rauchen oder Zähne putzen zu verzichten.
Während der Therapie sind ferner Kaffee, Schwarztee, starke Gewürze, ätherische Öle oder intensiv
riechende Stoffe tabu.

B) Özellikle fonksiyonel veya psikosomatik rahatsızlıklarda tavsiye edilir.
C) Etkisi yaklaşık 15 dakika içinde kendini gösterir.
D) Yeşil çay ve baharatlar kullanarak etkileri biraz
artırılabilir.
E) Damla şeklinde olan ilaçların etere benzer
kokusu var.

14. Parçada homeopatik ilaçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?
11. Parçanın birinci cümlesinde geçen “Immer mehr
Menschen” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Modern tıpta uygulanan tedavilerde kullanılmazlar.
B) Çoğunlukla hastalığın her belirtisi için farklı bir
madde önerilir.

A) İnsanlar için çok önemli
B) İnsanların artan beklentisi

C) Artık hekimler veya eczacılarca değil ilaç
endüstrisi tarafından üretilmektedir.

C) Giderek daha çok insan

D) Damla, hap veya globül şeklinde olabilirler.

D) Genellikle insanların bir kısmı

E) Bol suyla birlikte alınmalıdırlar.

E) Çoğu insanda görülen

15. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “Um die
Wirkung nicht zu vermindern” ifadesinin Türkçe
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

12. Parçada homeopatik maddeleri alan kişilerin bir
süreliğine kaçınması gerekenler arasında
aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

A) Azalan etkinin nedenleri
B) Etkiyi azaltmamak için

A) Dişlerin fırçalanması

C) Etkisini hafifletmek için

B) Bir şeyin yenmesi

D) Olumsuz etkileri arasında

C) Bir şeyin içilmesi

E) Beklenen etkinin görülmemesi

D) Sigara içilmesi
E) Başka ilaç alınması

Diğer sayfaya geçiniz.

A

3
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18. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi böbrek
koliğine neden olabilir?

16. – 20. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Böbrekte yapısal bozukluklar
Die Nierenkoliken, das Hauptkrankheitszeichen der
Nierensteinkrankheit, treten anfallsweise auf und
bestehen in plötzlich einsetzenden, sehr starken
Schmerzen, die von der einen Nierengegend
längs des Harnleiters bis hin in den Bereich der Geschlechtsorgane und den Oberschenkel ausstrahlen.
Werden sie beidseitig empfunden, so ist das durch
einen „renorenalen Reflex“ ausgelöst. Bei Fieber und
Schüttelfrost sollte man sofort den Arzt aufsuchen, da
Urosepsis, ein lebensgefährlicher Zustand, droht.
Ursachen von Nierenkoliken können Stoffwechselerkrankungen sein.

B) İdrarda azalma
C) Böbrek kistleri
D) Böbrek damarlarında kireçlenme
E) Metabolizma hastalıkları

19. Parçada böbrek koliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir?
A) Ateş ve titreme görüldüğünde hemen hekime
danışılmalıdır.
B) Aniden başlayan güçlü ağrılarla kendini gösterir.

16. Parçanın birinci cümlesinde geçen “treten anfallsweise auf” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Renorenal refleks, ağrıların iki taraflı ortaya çıkmasına neden olur.
D) Tanı röntgen veya ultrasonografi sonuçlarına
göre konur.

A) Teşhis için önemlidirler
B) Nöbet şeklinde ortaya çıkarlar

E) Böbrek taşı hastalığının en önemli belirtisidir.

C) Aşamaları arasındadır
D) Tetiklediği düşünülmektedir
E) Aralıklarla devam ettikleri bilinir

20. Parçanın birinci cümlesinde geçen “ausstrahlen”
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yansımak
B) Uzaklaştırmak

17. Parçada böbrek koliğinde ağrıların hissedildiği
yerler arasında aşağıdakilerden hangisi
sayılmamıştır?

C) Başlamak
D) Tehlike oluşturmak

A) Cinsel organlar

E) Artırmak

B) Üreter bölgesi
C) Karın bölgesi
D) Uyluk bölgesi
E) Böbrek bölgesi

Diğer sayfaya geçiniz.

A

4
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23. Parçada retinite neden olabilen genel hastalıklar
arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

21. – 25. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Şeker hastalığı
Unter Retinitis versteht man die Entzündung der
Netzhaut des Auges. Die Beschwerden bestehen im
Flimmern und in der Herabsetzung des Sehvermögens. Sie sind um so stärker, je mehr der Entzündungsherd nach der Mitte der Netzhaut zu sitzt. Ursache ist zumeist ein Allgemeinleiden wie Nierenentzündung, Zuckerkrankheit, Syphilis und Tuberkulose.
Die Veränderung, die man mit dem Augenspiegel an
der Netzhaut sieht, sind für die Allgemeinleiden meist
so kennzeichnend, dass man gelegentlich mit Hilfe
einer Augenuntersuchung das zugrundeliegende
Allgemeinleiden feststellen kann.

B) Sifiliz
C) Sinir hastalıkları
D) Böbrek enfeksiyonu
E) Tüberküloz

24. Parçada retinitte görülen ağ tabakasındaki değişikliklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenmiştir?
A) Görme yetisinin tamamen kaybına neden olabilir.
B) Temelde yatan hastalığa işaret edebilir.

21. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “Sie” sözcüğü aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir?

C) Cam cismi sıvısından kaynaklanabilir.
D) Başlangıç aşamasında müdahale edildiğinde
tamamen düzelebilir.

A) Ağ tabakası
B) Retinit

E) Göz kasının felç olmasına yol açabilir.

C) Görme yetisi
D) Enfeksiyon
E) Şikâyetler

25. Parçanın son cümlesinde geçen ”man gelegentlich
mit Hilfe einer Augenuntersuchung das zugrundeliegende Allgemeinleiden feststellen kann” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göz muayenesinin bulguları temelde yatan genel
hastalığı gösterir

22. Parçaya göre retinit belirtilerinin yoğunluğu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

B) Bazı vakalarda göz muayenesi sonucunda temel
hastalığa işaret eden bulgular elde edilebilir

A) Enfeksiyon odağının yerine

C) Temelde yatan genel hastalığı tespit etmek için
göz muayenesinden yararlanılabilir

B) Gözün iç basıncına
C) Ağ tabakadaki yırtığın uzunluğuna

D) Bazen göz muayenesi yardımıyla temelde yatan
genel hastalık tespit edilebilir

D) Görme sinirinin de etkilenip etkilenmediğine

E) Göz muayenelerinin bazıları temel hastalığı
tespit etmek amacıyla yapılır

E) Gözün kanlanma durumuna

Diğer sayfaya geçiniz.

A

5
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28. Parçada sebzelerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenmemiştir?

26. – 30. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Meyvelerden daha az miktarda şeker içerir.
Bei einer Gemüsediät soll Gemüse nur als Rohkost
oder fettarm zubereitet gegessen werden. Da
Gemüse eine sehr niedrige Energiedichte, aber viele
Nährstoffe hat, bekommt der Körper alles, was er
braucht. Man sollte auf Kaffee, Alkohol, rotes Fleisch
und Obst verzichten. Gemüse macht schlanker als
Obst, da Gemüse weniger Zucker enthält. Es hilft
dem Körper beim Entwässern besser als Obst und
hat ansonsten gleichwertige gesundheitliche
Aspekte. Auf längere Zeit drohen jedoch
Mangelerscheinungen, weswegen die Gemüsediät
zur dauerhaften Ernährung nicht geeignet ist.

B) Yüksek miktarda kalori içerir.
C) Enerji yoğunluğu çok düşüktür.
D) Besleyici maddeler açısından zengindir.
E) Vücudun su atmasına meyvelerden daha çok
yardımcı olur.

29. Parçada sebze diyetiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?
A) Vejetaryen diyetinden farklıdır.
B) Belirli hastalıkları olan kişilerce uygulanması
sakıncalıdır.

26. Parçanın beşinci cümlesinde geçen “gleichwertige” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Düzenli olarak meyve de tüketilmelidir.
D) Uzun süre uygulandığında yoksunluk belirtilerine
neden olur.

A) İçerik
B) Besin maddesi

E) Gelişme çağında olan gençler için uygun bir
beslenme şeklidir.

C) Eş değer
D) Etki şekli
E) Genel

30. Parçanın son cümlesinde geçen “nicht geeignet”
ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uygun değil
27. Parçada sebze diyetinde tüketilen sebzelerle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?

B) Tavsiye edilmez
C) Kullanılmamalı

A) Çiğ veya az yağlı olarak yenmesi gerekir.

D) Uzun sürmez

B) Mümkün olduğunca taze olmalıdır.

E) Beklenmemeli

C) Biyolojik tarım ürünleri tercih edilmelidir.
D) Gerekmedikçe soyulmadan tüketilmelidir.
E) Su kaybetmeleri engellenmelidir.

Diğer sayfaya geçiniz.

A

6
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33. Parçada beyin performansını zayıflatıp kişileri
bakıma muhtaç hale getiren durumlar arasında
aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

31. – 35. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Beyin tümörleri

Pflegebedürftigkeit ist ein durch der Behandlung nicht
mehr zugängliche Körperschäden verursachter
Zustand der dauernden Abhängigkeit eines Kranken
von einer Pflegeperson. Er tritt meist erst nach dem
60. Lebensjahr ein. Ein Teil der pflegebedürftigen
Patienten wird in speziellen Heimen untergebracht.
Eine besondere Form ist die durch eine ständig
zunehmende Hirnleistungsschwäche bedingte
Pflegebedürftigkeit. Diese kann in Verbindung stehen
mit zerebralen Durchblutungsstörungen bis zu multiplen Gehirninfarkten, aber auch Folge von Stoffwechselstörungen und Intoxikation bei Medikamentenmissbrauch sein. Abzugrenzen, da mit der Notwendigkeit psychiatrischer Behandlung verbunden,
ist eine Altersrückbildung des Gehirns mit organischem Psychosyndrom bis zur Demenz bei der Alzheimerschen Krankheit.

B) İlaç zehirlenmeleri
C) Serebral dolaşım bozuklukları
D) Multipl beyin enfarktüsleri
E) Metabolizma bozuklukları

34. Parçada Alzheimer hastalığıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?
A) İlk belirtisi ileri derecede unutkanlıktır.
B) Kalıtsal bir hastalık olduğu düşünülmektedir.

31. Parçanın ikinci cümlesinde geçen “Er” sözcüğü
aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir?

C) Psikiyatrik tedavi gerektiren bir hastalıktır.

A) Hasta

D) Tedavisi henüz bulunamayan bir hastalıktır.

B) Bakıma muhtaçlık

E) Genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkar.

C) Bağımlılık
D) Tedavi
E) Durum
35. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “ständig
zunehmende” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıklıkla olan
32. Parçada bakıma muhtaç olma durumuyla ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir?

B) Giderek zayıflayan

A) Genellikle 60 yaşın üstünde ortaya çıkar.

C) Sıklıkla gözlenen

B) Hastanın rızası olmadan bakım evine alınamaz.

D) Sürekli artan

C) Hasta, bir bakıcıya sürekli bağımlı durumdadır.

E) Artış kaydeden

D) Hastada artık tedaviye cevap vermeyen bozukluklar vardır.
E) Hastaların bir kısmı özel kuruluşlara yerleştirilir.

Diğer sayfaya geçiniz.

A

7
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38. Parçada endojen psikozlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?

36. – 40. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Organik nedenleri çoğunlukla bilinmemektedir.
Grundsätzlich unterscheidet man bei Psychosen
zwischen endogenen und exogenen Psychosen. Zu
den endogenen Psychosen werden Schizophrenie,
Manie und manisch depressive Psychose gerechnet.
Auch bei einer Depression kann es sich um eine
endogene Psychose handeln. Die organischen Ursachen sind zumeist unbekannt. Exogene Psychosen
haben ihre erkennbaren Ursachen in Hirnverletzungen oder in Erkrankungen des Nervensystems, die
unter anderem durch Stoffwechselstörungen, Infektionen oder Vergiftung sowie durch Drüsenstörungen
ausgelöst werden.

B) Belirtileri hafifletilebilir ancak tedavi edilemezler.
C) Hastalar genellikle özel hastanelerde bakılır.
D) İleri aşamalarda hastaların gerçeklikle bağlantısı
tamamen kaybolur.
E) Hastaların çoğunda suçluluk duygusu baskındır.

39. Parçada ekzojen psikozlara neden olabilen sinir
sistemi hastalıklarını tetikleyenler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?
A) Enfeksiyonlar
36. Parçanın birinci cümlesinde geçen “Grundsätzlich” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?

B) Metabolizma bozuklukları
C) Travmalar

A) Ancak

D) Zehirlenmeler

B) Temelde

E) Salgı bezi bozuklukları

C) Emin olmak
D) Özellikle
E) Kısmen
40. Parçanın ikinci cümlesinde geçen “gerechnet”
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tanımak
B) Söz etmek
37. Parçada aşağıdakilerden hangisi endojen
psikozlar arasında verilmemektedir?

C) Belirlemek
D) Ayırt etmek

A) Depresyon

E) Saymak

B) Manik depresif psikoz
C) Mani
D) Melankoli
E) Şizofreni

Diğer sayfaya geçiniz.
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43. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisinde
bulunan kalsiyum tuzları peroral kullanılır?

41. – 45. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Limon asidi
Kalkpräparate sind kalziumhaltige Arzneimittel. Die
perorale Anwendung ist in der Wirkung umstritten, da
Kalkpräparate im Körper sehr unterschiedlich resorbiert werden. Bei Tetanie und Spasmophilie und
allergischen Erkrankungen wie Asthma und Heuschnupfen ist deshalb die intramuskuläre oder intravenöse Anwendung von Kalkpräparaten vorzuziehen.
Peroral werden die Kalziumsalze von Zitronensäure,
intramuskulär und intravenös die Kalziumsalze der
Gluconsäure, der Lävulinsäure oder einiger anderer
organischer Säuren verwendet. Vielfach werden den
Kalkpräparaten zur Verbesserung der Resorption
Vitamin D und C hinzugefügt.

B) Süt asidi
C) Fosforasit
D) Glukonasit
E) Levulinasit

44. Parçada kalsiyum ilaçlarının kullanımıyla ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir?
A) Allerji hastalıklarında kullanılmaktadır.
B) Ağızdan alınmaları etkileri açısından tartışmalıdır.

41. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “vorzuziehen”
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?

C) Vücutta farklı derecelerde rezorbe edilir.

A) Geliştirmek

D) Ender de olsa bazı yan etkileri ortaya çıkabilir.

B) Uygulamak

E) Sıklıkla vitamin D ve vitamin C ile beraber verilir.

C) Zerk etmek
D) Tercih etmek
E) Önermek

45. Parçanın son cümlesinde geçen “hinzugefügt”
sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır?
42. Parçada kalsiyum ilaçlarının intravenöz veya
intramüsküler alınması tavsiye edilen durumlar
arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

A) Artırmak
B) Eklemek

A) Ürtiker

C) İçermek

B) Astım

D) Yoğunlaşmak

C) Saman nezlesi

E) Ölçmek

D) Spazmofili
E) Tetani

Diğer sayfaya geçiniz.
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48. Parçada morfinin hekim tarafından yazılmasıyla
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?

46. – 50. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Eskiden oldukça yaygındı.
Morphin erzeugt bei vielen Menschen einen angenehmen Zustand innerer Entspannung. Bei längerer
Einnahme von Morphin kommt es zur Abhängigkeit,
so dass zur Erzielung der Wirkung laufend größere
Morphinmengen benötigt werden. Wenn vom Süchtigen Morphin nicht mehr genommen wird, treten Entzugserscheinungen auf, die sich in seelischem und
körperlichem Unbehagen, Unruhe, Angst, Durchfällen, Atem- und Kreislaufstörungen äußern. Die ärztliche Verordnung von Morphin unterliegt dem
Betäubungsmittelgesetz und ist nur dann zulässig,
wenn der therapeutische Effekt durch andere Mittel
nicht zu erzielen ist.

B) Sadece başka ilaçların istenen etkiyi göstermediklerinde mümkündür.
C) Önceden belirlenmiş dozlarda ve belli bir süre
boyunca verilebilir.
D) Ancak heyet kararıyla mümkündür.
E) Kötüye kullanıldığında hekim meslekten men
edilebilir.

49. Parçada morfinle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenmiştir?
A) Eroin gibi morfin de bir opioiddir.
46. Parçanın birinci cümlesinde geçen “erzeugt”
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?

B) Ağrı kesici etkiye sahiptir.
C) Yüksek dozda alındığında solunum merkezinde
felce neden olabilir.

A) Destek vermek

D) Bazen metabolizma bozukluklarına yol açabilir.

B) Önüne geçememek

E) Uzun süre alındığında bağımlılık yaratabilir.

C) Olanaklı kılmak
D) İlerletmek
E) Meydana getirmek

50. Parçanın ikinci cümlesinde geçen “zur Erzielung
der Wirkung” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etkinin elde edilmesi için
B) Etkilenenleri belirleyebilmek için

47. Parçada morfine bağlı yoksunluk belirtileri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

C) Etkileri tartışmak için

A) İshal

D) Etki süresini uzatmak için

B) Huzursuzluk

E) Etkisini önceden kestirmek için

C) Uykusuzluk
D) Solunum bozuklukları
E) Korku

Diğer sayfaya geçiniz.
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53. Parçada plazmositomdaki kanser hücreleriyle
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenmemiştir?

51. – 55. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Belirli bir plazma hücre türünden gelişirler.

Das Plasmozytom ist ein Krebsgeschwulst des
Knochenmarks, das von einer einzigen, maligne
entarteten Plasmazellart abstammt. Das Plasmozytom bildet sich meist erst nach dem 40. Lebensjahr.
Es zerstört Knochenmark und Knochen, besonders
Wirbelsäule und Rippen. Im Röntgenbild sind die
Geschwulstknoten als rundliche Aufhellungsherde im
Knochen zu erkennen. Die Geschwulstzellen lassen
sich durch Knochenmarkpunktion diagnostizieren.
Sie bilden Antikörper, die sich als Immunglobuline
meist in großer Menge im Blut nachweisen lassen.

B) Kan hücrelerinin olgunlaşmasını engeller.
C) Kemik iliği ponksiyonuyla teşhis edilebilir.
D) Antikor üretirler.
E) Kötü huylu hücrelerdir.

54. Parçada plazmositomla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?
A) Hastalığı tetikleyen faktörler bilinmemektedir.
51. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “zerstört”
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?

B) Sitostatik tedavisiyle başarı sağlanabilir.
C) Kemik ağrılarına ve tuttuğu kemiğin aniden
kırılmasına neden olur.

A) Hedef almak

D) İdrarda Bence-Jones-proteinlerinin bulunması
plazmositom için tipiktir.

B) Çevrelemek
C) Kaplamak

E) Çoğunlukla 40 yaşından sonra ortaya çıkan bir
kanser türüdür.

D) Tahrip etmek
E) İçine girmek

55. Parçanın son cümlesinde geçen “in großer Menge” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Belirli sayıda

52. Parçada plazmositomun zarar verdiği yerler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

B) Geniş bir küme olarak

A) Kafatası

C) Büyük miktarda

B) Omurga

D) Çok geniş çapta

C) Kaburgalar

E) Artmış olarak

D) Kemik iliği
E) Kemikler

Diğer sayfaya geçiniz.
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58. Parçada fenilketonüri teşhisi konulan çocuklarla
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?

56. – 60. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Die Phenylketonurie ist eine Stoffwechselstörung, bei
der das Fehlen eines bestimmten Enzyms zu Hirnschädigung mit Schwachsinn führt. Es handelt sich
um eine autosomalrezessiv vererbte Krankheit, die
mit Hilfe des routinemäßigen Guthrie-Tests bei
Neugeborenen nach dem 4. Lebenstag so frühzeitig
erkannt wird, dass durch spezielle Diät eine bleibende Hirnschädigung verhindert wird. Die Kinder
erhalten eine Spezialdiät, die viele Jahre eingehalten
werden muss. Später werden sie stoffwechselmäßig
laufend überwacht. Frauen mit Phenylketonurie, die
schwanger werden, brauchen eine strenge Diät sowie auch Zuführung von Glutaminsäure und Vitamin
B6 während der gesamten Schwangerschaft.

A) Bazı testler sayesinde tedavileri daha anne
karnındayken başlatılır.
B) Çoğu kalıcı bir beyin hasarıyla doğar.
C) Özel bir beslenme programı uygulanır.
D) Zihinsel gelişimleri çok düşük düzeyde kalır.
E) Doğmadan önce Guthrie testi uygulanır.

59. Parçada fenilketonüri teşhisi konulan hamile
kadınlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenmiştir?
A) Erken doğum olasılığı vardır.
B) Metabolizmalarını kontrol altında tutmak için özel
kliniklerde bakılmaları gerekir.
56. Parçanın ikinci cümlesinde geçen “frühzeitig”
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?

C) Salgıladıkları bazı enzimler embriyo için zararlı
olabilir.
D) Bebeği emzirdiği sürece belirli besinlerden kaçınması gerekir.

A) Erken
B) Belirgin

E) Hamilelik boyunca vitamin B6 ve glutamin asit
almaları gerekir.

C) Sonra
D) Zaman zaman
E) Kesin

60. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “laufend
überwacht” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
57. Parçada fenilketonüriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir?

A) Zamanla dikkat çeken
B) Sürekli gözetim altında

A) Belirli bir enzimin yokluğundan kaynaklanmaktadır.

C) Sıkı güvenlik altında

B) Boy kısalığına yol açar.

D) Sık sık üzerinde durulan

C) Bir metabolizma bozukluğudur.

E) Her zaman korunması gereken

D) Beyine zarar veren bir hastalıktır.
E) Kalıtsal bir rahatsızlıktır.

Diğer sayfaya geçiniz.
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63. Parçada enzim fonksiyonlarının bloke edilmesiyle
ortaya çıkan belirtiler arasında aşağıdakilerden
hangisi sayılmamıştır?

61. – 65. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Phosphorerkrankungen werden durch Phosphor oder
seine organischen Verbindungen verursacht. Giftig ist
nur weißer (gelber) Phosphor, der z. B. in Feuerwerkskörpern verwendet wird. Die chronische Einwirkung von Phosphor kann Knochenveränderungen in
Form von Osteoporosen und Knochennekrosen,
überwiegend im Kieferknochen, auslösen. Organische Phosphorverbindungen werden häufig in
Pflanzenschutzmitteln verwendet. Wenn diese in den
Organismus aufgenommen werden, kommt es zu
einer Blockierung der Enzymfunktionen, was Erbrechen, Koliken, Durchfälle und Krämpfe zur Folge hat.
Phosphorerkrankungen können als gewerbliche
Vergiftungen Berufskrankheiten sein.

A) Kramplar
B) Kusma
C) Kolikler
D) İshal
E) Bilinç bulanıklığı

64. Parçada fosfor kaynaklı hastalıklarla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir?
A) Meslek hastalıkları olarak ortaya çıkabilirler.
B) Bazı fosfor bileşimleri büyük miktarda alındığına
ölümcül olabilirler.
C) Tarım ilaçlarındaki maddelerin organizmaya
girmesiyle görülebilirler.

61. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “überwiegend” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağırlıklı olarak

D) Kronik etkileşimde bulunulduğunda kemik nekrozuna yol açabilir.

B) Bazı vakalarda

E) Organik bileşimlerden kaynaklanabilirler.

C) Önceden
D) Genişleyerek
E) Başlangıçta
65. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “häufig”
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hemen
62. Parçada aşağıdakilerden hangisi beyaz fosfor
içeren maddelere örnek olarak verilmiştir?

B) Kısmen
C) Özellikle

A) Sis oluşturan maddeler

D) Sıklıkla

B) Boyalar

E) Genelde

C) Barut
D) Havai fişekler
E) Yumuşatıcılar

Diğer sayfaya geçiniz.

A

13

2010 - TUS İlkbahar / ALM
68. Parçada plastik cerrahi ameliyatlarında giderilmesi hedeflenen durumlar arasında aşağıdakilerden
hangisi sayılmamıştır?

66. – 70. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Doğumsal vücut bozuklukları

Die plastische Chirurgie befasst sich mit der operativen Korrektur von angeborenen oder erworbenen
Körperdefekten, von Funktionsausfällen und
Verunstaltungen, die durch Deckung mit Eigen- oder
Fremdgewebe vorgenommen wird. Zur Deckung von
Defekten bedient sich die plastische Chirurgie der
Transplantation von Haut, Muskeln, Knorpel und
Knochen. Missbildungen, entstellende Verletzungsfolgen und deren Narben, besonders im Gesicht,
können ihrem Träger die gesellschaftliche Eingliederung stark erschweren. Die plastische Chirurgie
befasst sich mit diesen oft langwierigen und technisch schwierigen Korrekturen.

B) Yara izleri
C) Edinilen vücut bozuklukları
D) Görme bozuklukları
E) Yüz bölgesindeki şekil bozuklukları

69. Parçada plastik cerrahiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?
A) Kozmetik amaçlarla yapılan ameliyatlardan hasta
çoğunlukla istediği sonucu alamaz.
B) Özellikle yüz bölgesinde yaralanma sonucunda
oluşan izleri düzeltmek için çaba harcar.

66. Parçanın ikinci cümlesinde geçen “bedient” sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır?

C) Sadece estetik kaygılardan dolayı yapılan ameliyatları kapsadığı görüşü yaygındır.

A) Sağlamak
B) Elde etmek

D) Özellikle karın ve göğüs bölgelerinde yapılan
ameliyatlar komplikasyonlara neden olabilir.

C) Yararlanmak

E) Özellikle son yirmi yılda önemli gelişmeler
kaydeden bir alandır.

D) Kaydetmek
E) Öne sürmek

70. Parçanın son cümlesinde geçen “langwierigen”
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?

67. Parçada plastik cerrahide transplantasyonu
yapılanlar arasında aşağıdakilerden hangisi
sayılmamıştır?

A) Başarılı

A) Damar

B) İyileştirici

B) Kemik

C) Geniş etkili

C) Kas

D) İlerici

D) Deri

E) Uzun süreli

E) Kıkırdak

Diğer sayfaya geçiniz.
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73. Parçada patolojik anatomiye araştırma malzemesi
sağlayan durumlar arasında aşağıdakilerden
hangisi sayılmamıştır?

71. – 75. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Die pathologische Anatomie ist die Lehre von den
Strukturänderungen im Körper unter krankhaften
Bedingungen. Ihre Methoden sind Zytologie, Histologie, Histochemie und Elektronenmikroskopie. Ihr
Untersuchungsmaterial bezieht sie von Operationen,
Biopsien, durch zytologische Untersuchungsmethoden und von Tierversuchen. Zu den Aufgaben der
pathologischen Anatomie gehört es unter anderem,
unklare Todesursachen aufzuklären und für die
ärztliche Behandlung richtunggebende Diagnosen zu
stellen.

A) Otopsiler
B) Ameliyatlar
C) Biyopsiler
D) Sitolojik araştırma yöntemleri
E) Hayvan deneyleri

74. Parçada patolojik anatomiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?
A) Hayvan deneyleriyle elde edilen bulguların insan
vücudu için geçerli olup olmadığını saptamaya
çalışır.
71. Parçanın birinci cümlesinde geçen “Bedingungen”
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?

B) Hangi etkenlerin bir hastalığı tetiklediğini ortaya
çıkarmaya çalışır.
C) Belirsiz ölüm nedenlerine açıklık getirmeyi
amaçlar.

A) Şekiller
B) Oluşumlar

D) Yeni ilaç ve tedavi yöntemlerinin etkisini araştırmaktadır.

C) Bozukluklar

E) Çevre etkenlerinin organizma üzerindeki etkisini
belirlemek için araştırmalar yapmaktadır.

D) Şartlar
E) Belirtiler

75. Parçanın son cümlesinde geçen “richtunggebende” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?

72. Parçada patolojik anatominin yararlandığı alanlar
arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

A) Tamamlayıcı

A) Histoloji

B) Doğrulayıcı

B) Sitoloji

C) Dikkat çekici

C) Fizyoloji

D) Önleyici

D) Histokimya

E) Yön gösterici

E) Elektronmikroskopi

Diğer sayfaya geçiniz.
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78. Parçada paraneoplastik sendroma bağlı olarak
ortaya çıkan kas güçsüzlüğünün aşağıdakilerin
hangisinden kaynaklandığı söylenmektedir?

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Kan dolaşımından

Das paraneoplastische Syndrom ist ein Oberbegriff
für Begleitzeichen bösartiger Geschwülste, die nur in
mittelbarem Zusammenhang mit dem Geschwulst
auftreten. Sie können sich an fast allen Organen
bemerkbar machen und äußern sich in Gewichtsabfall, Appetitlosigkeit, Magen- und Darmerkrankungen, Stoffwechselstörungen und Fieber. Bei Beteiligung innerer Drüsen kann eine schwere Muskelschwäche beobachtet werden. Oft finden sich Knochenschmerzen als Folge krankhafter Knochenhautveränderungen. Besonders das Bronchialkarzinom kann unter Zeichen des paraneoplastischen
Syndroms auftreten. Nach Tumorentfernung kommt
es zum spontanen Abklingen der Krankheitserscheinungen.

B) Yetersiz beslenmeden
C) Kas dokusunda azalmadan
D) Enfeksiyonlardan
E) İç salgı bezlerinden

79. Parçada paraneoplastik sendromda görülen
belirtilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenmemiştir?
A) Tümör alındıktan sonra kaybolurlar.
B) Kötü huylu oluşumlarla sadece dolaylı olarak
ilgilidirler.
C) Bazı vakalarda ayırıcı tanıyı güçleştiririler.

76. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “beobachtet”
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?

D) Patolojik kemik zarı değişiklikleri kemik ağrılarına
neden olurlar.

A) Gözlenmek

E) Neredeyse tüm organlarda ortaya çıkabilirler.

B) Ortaya çıkmak
C) Belirginleşmek
D) Gelişmek
E) Tanımlanmak

80. Parçanın beşinci cümlesinde geçen “Besonders”
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Doğal olarak
B) Ancak

77. Parçada paraneoplastik sendromun belirtileri
arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

C) Yine de

A) Kilo kaybı

D) Genellikle

B) Kan değerlerine değişme

E) Özellikle

C) Mide-bağırsak hastalıkları
D) Ateş
E) Metabolizma bozuklukları

Diğer sayfaya geçiniz.
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83. Parçada hemofili hastalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Hastalığa kan nakli yoluyla tutulabileceği
Hämophilie ist eine erblich bedingte Neigung zu
Blutungen, die auch ohne besondere äußere Ursache eintreten und nur schwer gestillt werden können.
Die an Hämophilie Leidenden werden Bluter genannt.
Bluter sind durch Blutungen aus kleinen Verletzungen gefährdet, die ohne Behandlung nicht zum
Stehen kommen. Sie leiden aber auch unter häufigen
Haut- und Schleimhautblutungen, Nasenbluten sowie
Gelenkblutungen mit nachfolgenden Bewegungseinschränkungen. Daher ist eine frühzeitige Therapie
erforderlich. Es gibt Behandlungszentren von Patienten und deren Familien. Von Familie zu Familie ist
der Schweregrad der Störung sehr unterschiedlich,
bei Kranken aus der gleichen Familie sehr ähnlich.

B) Sadece kadınların hemofili taşıyıcısı olduğu
C) Kadınların çok ender olarak hemofili hastası
olduğu
D) Aynı ailedeki hastaların hemofili türünün farklı
olabileceği
E) Kanamaların durdurulmasının zor olduğu

84. Parçada hemofiliyle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenmemiştir?
A) Trombosit yoğunluğunda artış gözlenir.
B) Hemofili kalıtsal bir hastalıktır.

81. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “nachfolgenden” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Tedavinin erken başlaması gerekir.
D) Hemofili hastalarının bir araya gelebildikleri
merkezler var.

A) Giderek artan
B) Takip eden

E) Özel bir dış etken olmadığında da kanama
meydana gelebilir.

C) Dikkat edilmesi gereken
D) Sakınılan
E) Kapsamlı olan

85. Parçanın son cümlesinde geçen “Schweregrad”
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
82. Parçada hemofili hastalarında sıklıkla görülen
kanamalar arasında aşağıdakilerden hangisi
sayılmamıştır?

A) Tedavi zorluğu
B) İlerleme hızı

A) Eklemlerde kanamalar

C) Ağırlık derecesi

B) Burun kanamaları

D) Gelişim aşaması

C) Mukozada kanamalar

E) Görülme sıklığı

D) Diş eti kanamaları
E) Deride kanamalar

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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88. Parçada plevrada toplanan sıvıyla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Der Pleuraerguss ist eine Flüssigkeitsansammlung
verschiedener Beschaffenheit durch Blutplasmaaustritt im Brustfell-Rippenfellraum. Die Ursachen
eines Pleuraergusses sind verschieden und oft schon
aus der Beschaffenheit der Flüssigkeit zu erkennen.
Diese zeigt am häufigsten ein klares, gelbes Aussehen. Man findet ihn bei Herzinfarkten, bei Tuberkulose, Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises
oder als Bestrahlungsfolge. Ein Erguss kann milchartige Beschaffenheit zeigen, wenn große Lymphgefäße an der Absonderung der pleuritischen
Flüssigkeit beteiligt sind, z. B. nach Verletzungen.
Gefürchtet ist wegen des langwierigen Verlaufs der
vereiterte Erguss.

A) Büyük miktarlarda bulunduğunda akciğer ve
kalbe baskı yapabilir.
B) Plevral ponksiyonla elde edilebilir.
C) Çoğunlukla berrak sarı bir sıvı şeklindedir.
D) Kimyasal, bakteriyolojik ve sitolojik incelemelere
tabi tutulur.
E) Protein içeriği belirli bir düzeyin üzerindeyse
transudat olarak adlandırılır.

89. Parçada plevral sıvı toplanmasıyla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?
A) Sıklıkla sıvının özelliğinden, nereden kaynaklandığı tespit edilebilir.

86. Parçanın beşinci cümlesinde geçen “beteiligt”
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?

B) Ancak 300 ml den fazla sıvı toplandıysa röntgen
incelemesinde görülebilen bir durumdur.

A) Göstermek

C) Tedavi yöntemi, temelinde yatan nedenine göre
belirlenmelidir.

B) Salgılamak
C) Birikmek

D) Gerektiğinde ponksiyon ile sıvı boşaltımı birkaç
kez tekrarlanabilir.

D) Yayılmak

E) Damar yaralanmalarından sonra da gelişebilir.

E) Katılmak

90. Parçanın son cümlesinde geçen “Gefürchtet”
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?

87. Parçada plevral sıvı toplanmasının görüldüğü
durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi
sayılmamıştır?

A) Sorun oluşturan

A) Kalp enfarktüsü

B) Varsayılan

B) Dalak büyümesi

C) Korkulan

C) Tüberküloz

D) Yerleşen

D) Romatizmal hastalıklar

E) Tehlike yaratan

E) Işın tedavisi

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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93. Parçada pnömokokların bulunduğu yerler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Üretildikleri yapay besiyerlerinde
Pneumokokken sind lanzettförmige bis rundliche
Kokken mit einer dicken Kapsel. Sie finden sich am
häufigsten als Erreger bei der Lungenentzündung,
darüber hinaus auch als Erreger der eitrigen Gehirnhautentzündung, der Bauchfelleiterung und bei
Eiterung des Mittelohrs. Pneumokokken sind im Eiter
der erkrankten Organe unter dem Mikroskop oder
durch Anzüchtung auf künstlichen Nährböden nachzuweisen. Sie finden sich auch in der Mund- und
Rachenhöhle des gesunden Menschen als harmlose
Saprophyten. In Mäuseversuchen wurde bewiesen,
dass die Kapsel für die krankmachende Wirkung der
Pneumokokken von maßgeblicher Bedeutung ist.

B) Hastalıklı organın iltihabında
C) Sağlıklı insanın ağız bölgesinde
D) Sağlıklı insanın gırtlak bölgesinde
E) Akciğere yerleştiklerinde balgamda

94. Parçada pnömokoklarla ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenmiştir?
A) Aralarında genetik bilgi alışverişi yaptıkları
belirlenmiştir.
B) Kapsüller, pnömokokların hastalık yapıcı
etkisinde belirgin bir öneme sahiptir.

91. Parçanın ikinci cümlesinde geçen “darüber
hinaus” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Saprofitler, kapsülü olmayan pnömokoklardır.
D) Çoğunlukla ikili, ender olarak da kısa zincirler
halinde bulunurlar.

A) Bunun sonucunda

E) Farelerde hastalıklara neden olmayan türler
saptanmıştır.

B) Her şeyden önce
C) Bu bakımdan
D) Bunların dışında
E) Genel olarak

95. Parçanın son cümlesinde geçen “bewiesen” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sonuçlandı

92. Parçada pnömokokların neden olduğu hastalıklar
arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

B) Araştırıldı

A) Plevra enfeksiyonu

C) Denendi

B) Akciğer enfeksiyonu

D) Kanıtlandı

C) İltihaplı beyin zarı enfeksiyonu

E) Oluşturuldu

D) Karın zarı iltihabı
E) Orta kulak iltihabı

Diğer sayfaya geçiniz.

A
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98. Parçada fizik tedavinin önem kazandığı durumlar
arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Hastalıkları önlemede
Bei der physikalischen Therapie handelt es sich um
Behandlungsmethoden mit physikalischen Mitteln. Zu
ihr gehören Naturheilmethoden und mechanische
Behandlungsmethoden. Im klinischen Raum werden
Röntgenbestrahlungen, nuklearmedizinische Verfahren und Ultraschallanwendung sowie Elektrizität in
vielfältiger Technik eingesetzt. Die physikalische
Therapie hat besondere Bedeutung für die Langzeitbehandlung chronisch Kranker und Behinderter, aber
auch im Rahmen von Vorbeugung von Krankheiten
und Rehabilitation.

B) Kronik hastaların uzun süreli tedavisinde
C) Engellilerin tedavisinde
D) Yatalak veya bilinçsiz hastaların bakımında
E) Rehabilitasyonda

99. Parçada fizik tedaviyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir?
A) Hastalık dolayısıyla uzun süre kullanılmayan
kasların güçlenmesi için de uygulanabilir.
B) Aktif ve pasif jimnastik de fizik tedaviye dahil
edilir.

96. Parçanın ikinci cümlesinde geçen “ihr” sözcüğü
aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir?

C) Doğal ve mekanik tedavi yöntemlerinden yararlanır.

A) Fizik tedavi
B) Tedavi yöntemleri

D) Sadece alanında uzman personel tarafından
uygulanmalıdır.

C) Araçlar

E) Hastalığın asıl tedavisini destekleyen bir alandır.

D) Doğal yöntemler
E) Tıp alanı

100. Parçanın son cümlesinde geçen “im Rahmen”
ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
97. Parçada klinik alandaki fizik tedavi yöntemleri
arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

A) Bunların yanı sıra
B) Aynı zamanda

A) Nükleer tıp yöntemleri

C) Bazı durumlarda

B) Yapay ısı uygulamaları

D) Bununla birlikte

C) Ultrason kullanımı

E) Çerçevesinde

D) Röntgen uygulamaları
E) Elektrikle uygulanan teknikler

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Diğer sayfaya geçiniz.

A
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. 2010-TUS İlkbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik
Belgesinin aslı olmadan sınava girilmesi yasaktır. Bu
belgenin fotokopisi veya faksı ile de sınava girilemeyecektir. Bu şekilde sınava giren adayların sınavı
iptal edilecektir.
2. Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf
makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında
fonksiyonu olan saat, hesap makinesi, sözlük, kitap,
defter, müsvedde kâğıdı, pergel, açıölçer, cetvel ve
benzeri her türlü araç gereçle, silah ve benzeri
teçhizatla sınava girmesi kesinlikle yasaktır. Bu
araçlarla sınava girmiş adayların kimlikleri mutlaka
Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların
sınavı geçersiz sayılacaktır.
3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 120
dakikadır (2 saat). Sınav başladıktan sonra ilk 60 ve
son 15 dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına
kesinlikle izin verilmeyecektir.
4. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden
aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava
alınmayacaktır.
Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız cevap
kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine
teslim ederek salondan çıkabilirsiniz. Sınav süresinin
bittiği belirtildiğinde cevap kâğıtları ve soru
kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya
kadar yerlerinizde kalınız.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve görevlilere
soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları,
ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen,
kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin
kimlik bilgileri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve
bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler
kopya çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyarmak
zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların
dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu
incelemelerden elde edilen bulgular bireysel ya da
toplu olarak herhangi bir şekilde kopya çekildiğini
gösterirse kopya eylemine katılan aday/adayların
cevaplarının bir kısmı ya da tamamı iptal edilecektir.
Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek
şekilde tutmanız gerekmektedir.
ÖSYM Temsilcisi bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM
takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren
adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir.
7. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri
de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her
şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.

Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak
uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak
ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları eksiksiz doldurunuz. Cevap
kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır.
Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle
kullanılmayacaktır.
9. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli
değildir.
10. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası
eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl
Salon Başkanına başvurunuz.
Soru kitapçığında her sayfada basılı bulunan soru
kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru
kitapçığı türü ile aynı olup olmadığını kontrol ediniz.
Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir
soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün
değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz, size o
zamana kadar cevaplama yaptığınız türden, hatasız
bir soru kitapçığı verilmesi için Salon Başkanına
başvurunuz.
Cevap kâğıdınızda, size verilen soru kitapçığının
türünü “Soru Kitapçığı Türü” alanında ilgili yuvarlağı
doldurarak belirtiniz. Cevap kâğıdınızda işaretlediğiniz Soru Kitapçığı Türü salon görevlileri tarafından sınav öncesi kontrol edilerek paraflanacaktır.
Sizin işaretlediğiniz ve salon görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü arasında fark olması hâlinde
salon görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü dikkate
alınacaktır.
11. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru
kitapçığının üzerine adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik
Numaranızı ve bu salonun Salon Numarasını yazınız.
Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve
ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir
sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde
için kullanabilirsiniz.
13. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir
kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle
yasaktır.
14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim
etmeyi unutmayınız.
15. Yabancı Dil Sınavının sonuçları, 18 Nisan 2010
Pazar sabahına kadar ÖSYM’nin, www.osym.gov.tr
internet adresinden adaylara duyurulacaktır.
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YABANCI DİLLER
A KİTAPÇIĞI
1. E

26. C

51. D

76. A

2. C

27. A

52. A

77. B

3. B

28. B

53. B

78. E

4. B

29. D

54. E

79. C

5. E

30. A

55. C

80. E

6. D

31. E

56. A

81. B

7. E

32. B

57. B

82. D

8. B

33. A

58. C

83. E

9. A

34. C

59. E

84. A

10. D

35. D

60. B

85. C

11. C

36. B

61. A

86. E

12. E

37. D

62. D

87. B

13. A

38. A

63. E

88. C

14. D

39. C

64. B

89. A

15. B

40. E

65. D

90. C

16. B

41. D

66. C

91. D

17. C

42. A

67. A

92. A

18. E

43. A

68. D

93. E

19. D

44. D

69. B

94. B

20. A

45. B

70. E

95. D

21. E

46. E

71. D

96. A

22. A

47. C

72. C

97. B

23. C

48. B

73. A

98. D

24. B

49. E

74. C

99. C

25. D

50. A

75. E

100. E

